
סמים בלי :קרישנה׳ הארי

 1965ב־ למערב והועברה 15ה״ המאה בסוף שנוסדה ״תנועה הדו״ח: מן קטעים
 החי, מן מזון אכילת איסור העקרונות: טרבהופדה... בקטוואנדטה סוואמי על־ידי
 קיום על איסור מזל, מישחקי על איסור ואלכוהול, בסמים השימוש איסור

 העולם בכל הכת חברי מיספר ילודה... ולמטרות נשואים זוגות בין מלבד יחסי־מין,
 וקרוב בטיבעון לובן גד של בקומונה איש 15כ־ מצויים בארץ אלפים. למאות מגיע

נוספים... אוהדים שקיימים לוודאי
 ספרים (מכירת כפיהם מעמל מתפרנסים הם כי טוענים בארץ הכת ״חברי

 הקולנע בית־ רכישת למימון המקור מה לספר מוכנים אינם אולם וקאסטות)
 התושבים), לחץ עקב נכשל הניסיון דולר, אלף 250 בקריית־טיבעון(תמורת

 בינתיים) נסגרה המיסעדה דולר. אלף 230 (תמורת בחיפה צימחונית מיסעדה
 החווה עבור דולר) 2500( החודשיים השכירות דמי את מממנים הם וכיצד

 שבו בטיבעון, בל״ל בסניף חשבון פתחו לאחרונה גרים. הם שבה בקריית־חרושת,
גדולה." כספים תנועת קיימת

 אולם הכת. חברי של החשבון מצב על המישטרה ידעה כיצד מפורט לא בדוח
 או מידע שאין ״מאחר למישטרה בעייה שום מציבה אינה קרישנה הארי כת

 שהייה אשרות לבדיקת מעבר חורג הטיפול אין פלילית, פעילות על תלונות
 בסמים. השימוש איסור את מקיימים הכת חברי כי גם נראה מזדמן. מידע ואיסוף

דבר". העלו לא בנושא שנערכו בדיקות

 איכות את לשנות הכוח הנסיבות, כל ותחת חיינו של רגע בכל קיים, ובי ״בך
 של הן המילים ה״אסט״. על המישטרה של הדיווח מתחיל אלה במילים חיינו״,
 על סיפורים קיימים כי (אם דתית בכת מדובר ״לא נאמר: בדוח ארהארד. וורנר
 להביא המוצהרת שמטרתו באירגון אלא ארהארד), של דמותו סביב אישיות פולחן
 עם שלהם ההתקשרות יכולת לשיפור עצמם, עם יותר טובה להיכרות אנשים

 לשנות היכולת ובידם חייהם לדרך האחראיים היחידים שהם ולהבנה סביבתם
 (נכון בארצות־הברית 24 מהם העולם, ברחבי סניפים 35כ־ לאירגון אותה...

 בשם לרבר", ״משוגע של בעידודו .1980 בספטמבר סניף נפתח בארץ )...1980ל־
בארץ. הפעילות התבססה ליין, מייקל

 את עברו כה עד דולר. 350 ובחו״ל דולר 125 הוא בארץ הסמינר מחיר
 מן הנגבה הכסף מוזרם לאן ידיעה כל אין אנשים. 1500 לפחות בארץ הסמינרים

 לכיסוי משמשים הכספים כי נאמר האירגון בפירסומי בארץ. המשתתפים
 לנזקקים, נתרמת הכסף יתרת וכוי. שכירות הוצאות הקבוע, הצוות משכורות

וכו׳. אסירים שיקום לימוד, מילגות בתי־חולים,
ובעולם. בארץ הארגון של כלשהי פלילית לפעילות אינדיקציה אין

הכסף? איפה ״אסנד:

 ,26 בן פרס, עמיר הוא הקבוצה מארגן
 שחי אחרי 1981 ב־ ארצה שחזר

 בהג׳ואן של במיקדשו וחצי כשנתיים
 לא כה עד הנלהב. מעריצו והפך בהודו,

 שנעשתה פלילית פעילות על ידוע
 מידיעה לבד זו, קבוצה במיסגרת

 שהשתתפו צעירות שתי :21.4.81 מה־
 ״יד אירגון בפני העידו הטקסים באחד

 בתרגיל השתמש שהמדריך לאחים״,
אונס. לניסיון כמסווה היוגה

 טראגסצנדנט■ מדיטציה #
 ודנו ,60 כבן יוגי, מהש מהארישי לית:
 ...1957ב־ הכת את הקים ובה הודו יליד
 כת היותם את מכחישים הכת אנשי
 הפולחניים... הטקסים אולם דתית,

 פועלת הכת זו... הכחשה שוללים
 מאז ״אגודה״) המונח (תחת בארץ

 קורס והעבירה 70ה־ שנות תחילת
 את לפחות... אנשים אלף 30ל־ בסיסי

 בשם איש־עסקים מנהל בארץ האגודה
 ממש של פלילית פעילות על תיק... גד
לבריאו אפשריות סכנות על ידוע. לא
ההג שמנגנוני אנשים של הנפשית תם
פסיכי כבר התריעו רופפים, שלהם נה

אטרים.
 1949 בשנת סיינטולוגיה: #

 רונלד לאפייט בשם אדם חיבר
 המדע ״דיאנטיקה הספר את האבארד
 מהותה התודעה"... בריאת של המודרני
 מתמצה התנועה של קיומה ותכלית

 האבארד: רון מדברי המצוטט במישפט
 זה — למילה סנט תמורת ״לכתוב
 להרוויח ברצינות רוצה אדם אם מגוחך.
לה היא ביותר הטובה הדרך — מיליון
 והאירגו־ הכתות מכל משלו." דת מציא
 ההסתבכויות לסיינטולוגיה היו נים,

החוק... עם ביותר הקשות
 הרוחני ומדריכה אביה האימן: #

 ריימונד בשם אנגלי הוא האימן כת של
 עסק ובעל מלצר של בנו ,59 בן ארמין,

 הכת אמונת אנציקלופדיות... למכירת
 ופרא־ מיסטיקה של סממנים כוללת

 האימן אגודת של סניף פסיכולוגיה...
 מונה כיום ...1977ב־ בישראל נוסד

 דומה ומיספר חברים 350כ־ האגודה
 מידע כל נמצא לא מועמדים... של

 מעודדת למעשה, זו. לכת ביחס פלילי
 לשמור קשה, לעבוד חבריה את הכת
למדינה. ולתרום החוק על

האירגו־ נסקרים הדו״ח של בסופו
 הכתות: נגד הנאבקים השונים נים

 על־ידי ״שהוקם יד־לאחים, ארגון
 במטרה בישראל התורני המחנה פעילי
 זה לאירגון בארץ״. המיסיון נגד לפעול

 הורים ארגון סניפים. שלושה יש
 התארגנות ,1980ב־ שהוקם מודאגים,

 ניכר ״חלק שבה הקיבוצית, בתנועה
 בכתות". החברים בין מיספרית מבחינה

 ממשלתית ועדה הוקמה כן כמו
 הכתות, נושא לחקירת בין־מישרדית

 שר סגנית עומדת הוועדה ובראש
תעסה־גלזר. מרים החינוך,
 הכתות בנושא צה״ל פעילות על
כך: בדוח נאמר

 מדובר בצה״ל הבעיה: ״היקף
 המשתנים משמעותיים לא במיספרים

לנסיבות.״ בהתאם
 נאמר המישטרה, לפעילות באשר

 כה עד היתה שלא מכיוון כי בדוח,
 הן פלילית", לפעילות ״אינדיקציה

 לא מודיעיני(שכמעט מידע מבחינת
 הוכר ״לא תלונות, בהגשת והן קיים)
התעניינות״. כנושא הכתות נושא

 מודים המישטרה חוקרי — כלומר
 היא הדוח להכנת העילה כי בעצמם,

 סיבה שום אין למישטרה פוליטית.
הכתות. בנושא להתעניין

 המישטרה, לדובר פנה הזה העולם
 שאלות לכמה תשובות לקבל כדי

 המישטרה תגובת הסודי. לדוח בקשר
 בידי נמצא שהדוח כך על הפתעה היתה

 על להשיב מוחלט וסירוב הזה העולם
לדוח. הנוגעות שאלות

■ פרנקל שלמה

וביון פלילים האיחוד״: .כנסיית

שג רינה של הכח אלוהים״: אצבע

 ובתחיל 1937 בשנת בישראל נולדה שני ״רינה נכתב: המישטרתי בדו״ח
 התל־אביבית הבוהמה בחוגי הבולטות הדמויות כאחת נודעה ׳60ה־ שנות

 מקו את והעתיקה שיין לריין שמה את שינתה כת, כמנהיגת החדש בגילגולה
 כ ומנהיגה שהקימה היחידה היא כה עד כי לציין, יש לזיכרון־יעקב. מושבה

 בקומונו ,השתלמות׳ תקופת אחרי נעשה הדבר כי (אם מקורית ישראלית
בקליפורניה.״

 שלוע לאור להוציא שסיימה אחרי ,1970 ״בשנת נאמר: הכת התפתחות על
 חול ולטענתה, במריחואנה, השימוש אל הגיעה ילדים, סיפרי־ וכמה שירה סיפרי

 עמול יותר, פתוחה להיות לה שגרמה הארה) חוויית מטאמורפוזה(עם הסם בה
יותר... אוניברסלית יותר,

 182 ביוני במריחואנה.. ובשימוש באחזקה שני רינה נאשמה 1981 ״בשנת
 ש ארעו כמו־כן במריחואנה... ושימוש אחזקה בגין בשנית שני רינה נעצרה
 ח! לצעיר, סיוע החוק, על עבירה בהם להיות עלולה ואשר לכת הקשורים מקרים

 על־מנ הוריה מבית להימלט לקטינה וסיוע סגור, במוסד מאישפוז להימלט הכת,
לכת." להצטרף

באר כבר קיימת אינה הנראה, ככל והכת, מישראל, שני רינה יצאה בינתיים

 920 יליד קוריאני, כומר על־ידי 1965ב־ ככנסיה נוסדה זו ״כת נאמר: ברוח
 לכנסיי! נפשות עשה שבה שנים, 15 בת פעילות אחרי מון. מיונג סון בשם

 מדהי פיננסי כוח בעל אירגון והקים ,1971ב־ לארצות־הברית מון הגיע בקוריאה,
 מאע יותר מצאה האירגון, פעילות את חקרה אשר בית־הנבחרים, של תת־ועדה

 תנו על מידע קיים מחו״ל הדרומית... קוריאה של הביון סוכנות עם לקשריו רמז
 וכליז גופנית ענישה ביותר, דל מזון הכת), (של בקומונות גרועים מחייה

 נו במישפט הכת הפסידה בבריטניה ״שסרחו")... לחברים (ביחס בלתי־חוקית
 הי בישראל הכת פעילות מישפחות. ובהרס בשטיפת־מוח אותה שהאשים עיתון

לפלילים." אינדיקציה שום ואין מיזערית
 הב של הממשית הפעילות על אחת מילה נאמרת לא המישטרתי בדוח
 הז (העולם בן־דק מיכאל החיפאי הפרופסור על־ידי המנוהלת בישראל,
17.11.82, 17.5.83.(
 ״כנסיי של ״מדעיים" לכינוסים הזמין מימין) משופם תמונה, (ראה בן־דק
 האנרג׳ שר כמו מימשל, ואנשי עיתונאים וכן ישראלים, מדענים האיחוד"

 יוע שהיה ומי בן־ישי, רון אלוף־מישנה גלי־צה״ל, מפקד נאמן, יובל והתשתית
פתיר. דן העיתונאי תיקשורת, לענייני ראש־הממשלה

 חשב על־ מלא לארוח המשתתפים זכו האיחוד״ ״כנסיית של אלה בכינוסים
 הדיקטטורי של החשאיים השירותים מאנשי רבים של מחברתם ונהנו מון, הכומר

מיזרח־אסיה. ושל והדרומית, המרכזית באמריקה הימניות
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